REFERAT AF BYMIDTEGRUPPEMØDE
Hotel Postgaarden, Skælskør
Onsdag den 5. september 2018 klokken 8:00 - 9:30
Deltagere:









Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Steen Olsen
Erhvervs- og Teknikudvalget: Anders Koefoed
Skælskør Erhvervsforening: Nelly Gaskin, Flemming Hansen (afbud – stedfortræder Pia Kimer)
Skælskør Lokalråd: Steen Andresen
Skælskær Bevaringsforening: Mette Lund Jørgensen (afbud – stedfortræder: Knud Erik Holst)
Kunstnerlavet KIT: Metha Molsted
Skælskør 2000: Pernille Kirkeskov Hansen
Bykontoret: Ditte Hvas (afbud)





Natur, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen
Entreprenørservice: Peter Johansen
Plan: Signe Marie Rohde (referent)

Gæster:


Udviklingsafdelingen: Anna Ingemann Jensen

1. Godkendelse af referat

Ad 1. (Ikke relevant ved dette møde)

2. Godkendelse af dagsorden
Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2. Dagsordenen blev godkendt efter en bemærkning fra Anders Kofoed om, at han og Steen Olsen repræsenterer to forskellige politiske udvalg, hhv. Erhvervs- og Teknikudvalget og Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget – og ikke kun Erhvervs- og Teknikudvalget som angivet i dagsordenen.

3. Bymidtegruppens kommissorium
Drøftelse af kommissoriets indhold og
betydning.

Ad 3. Der var enighed om, at kommissoriet trænger til
at blive revideret – en ”storvask”, som Steen Olsen udtrykte det. Ud over generel opdatering af forældede/forkerte formuleringer, ønskes også en fornyelse
af indholdet. Hovedsynspunkter fra drøftelsen:
-

Der bør tilføjes et afsnit om baggrunden for oprettelse af bymidtegrupperne.

-

Det er fortsat relevant, at bymidtegruppen kan
arbejde ud fra en helhedsplanlægning af Skælskør, dvs. at der også kan drøftes forhold uden
for den egentlige bymidte, hvis det vurderes at
have betydning for bymidtens udvikling. En
snæver geografisk afgrænsning af bymidtegruppen betragtes ikke som relevant.

-

Der skal defineres nye fokusområder for bymidtegruppens arbejde – ud fra hvad bymidtegruppen selv mener er relevant og meningsfuldt.
Steen Olsen foreslog, at der på et kommende
møde afsættes god tid til at drøfte dette mere
indgående. Der var fælles forståelse af, at bymidtegruppen også fremover beskæftiger sig
med spørgsmål og sager af generel interesse.

Da kommissoriet er udarbejdet som et fælles dokument for bymidtegrupperne i både Skælskør, Korsør og
Slagelse, tager Signe bymidtegruppens kommentarer
med tilbage til intern koordinering. Forslag til ændringer skal godkendes i fagudvalg.

4. Valg af formand
Bymidtegruppen skal udpege en formand. Formandens rolle er formelt at
være bymidtegruppens talsmand. Derudover kan formanden have andre opgaver, f.eks. at godkende dagsorden
før udsendelse og være mødeleder. Der
er tradition for, at det er en af de to
politisk udpegede medlemmer, der er
formand. Ved mere end 1 kandidat
gennemføres en afstemning.

Ad 4. Pernille Kirkeskov Hansen indledte med et synspunkt om, at det på baggrund af den megen politiske
uro omkring og efter kommunalvalget evt. ikke bør
være et af byrådsmedlemmerne, der er formand for
bymidtegruppen. Anders Kofoed tilsluttede sig synspunktet, men understregede også, at uenighederne i
byrådet ikke bæres med ind i bymidtegruppen. Steen
Olsen erklærede sig også enig med bemærkning om,
at et byrådsmedlem som formand indebærer en risiko
for at arbejdet i bymidtegruppen bliver ”låst” af det
politiske rum.
Det blev efter kort drøftelse besluttet, at bymidtegruppens formand ikke skal være en af de to byrådsmedlemmer. Det blev desuden besluttet at udsætte valget
af en formand til næste møde.
Herefter fulgte en drøftelse af bymidtegruppens sammensætning. Steen Olsen bemærkede det relevante i
at have Bykontoret med på grund af den centrale rolle
forhold til mange af aktiviteterne i byen. Herudover var
der enighed om, at fritidsområdet og de unge også bør
være repræsenteret – hvilket i praksis godt kan vise
sig lidt kompliceret, da f.eks. de mange idrætsforeninger ikke har en fælles organisation eller talsmand.
Signe undersøger mulighederne.

5. Forventninger til mødefrekvens
og mødetidspunkt
Drøftelse af forventninger til mødefrekvens og fortrukne mødetidspunkter.
Tidligere har bymidtegruppen haft
møde 3-4 gange om året.

Ad 5. Der afholdes fortsat 3-4 møder om året med
mulighed for ad hoc-møder uden for den faste møderække. Faste møder afholdes på onsdage kl. 8.00-9.30
(indtil andet besluttes). Mødedatoer fastsættes for
mindst et år frem.

6. Forventninger til dagsorden
– faste punkter mm.
Drøftelse af forslag til faste punkter.

Ad 6. Signe foreslog en ny struktur i dagsordenen, og
der var enighed om følgende ændringer:
-

-

At orientering fra Slagelse Kommune samles
under ét fælles punkt (i stedet for at Entreprenørservice som nu har sit eget punkt).
At alle lokale repræsentanter får mulighed for
at give en orientering om relevante nyheder fra
deres ”bagland” (hidtil har kun KIT haft sit eget
punkt).

Omkring udsendelse af dagsorden foreslog Signe, at
der fremover ”kun” udsendes invitation til og (endelig)
dagsorden for møderne – i stedet for som hidtil både
invitation, udkast til dagsorden og endelig dagsorden. I
invitationen mindes om, at alle er velkomne til at
fremsende input til dagsordenen. Dagsordenen aftales
med bymidtegruppens formand, inden den sendes ud.
Forslaget mødte opbakning i bymidtegruppen – med
ønske fra Pia Kimer om, at invitation sendes ud ca. 4
uger før mødet, så det kan nås at drøfte input til dagsorden internt i de forskellige organisationer.
7. Nyt fra Slagelse Kommune
Orientering om relevante sager, projekter mm. Herunder opfølgning på
emner fra tidligere møder.

Ad 7. Steen Olsen og Anders Kofoed berettede, at forhandlingerne om Budget 2019-2022 er i gang, og at
der i ugen før bymidtegruppemødet blev afholdt budgetseminar i Byrådet. Det er de overordnede linjer, der
indtil videre er drøftet. 1. behandling af budgettet er

fastlagt til 17. september og 2. behandling til 8. oktober. På næste møde i bymidtegruppen kan der formentlig siges noget om de konsekvenser af budgettet,
som har relevans for Skælskørområdet. Pia Kimer
gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det for foreningerne er vigtigt at kende deres økonomiske rammer i god tid.
Signe gav en kort opdatering omkring udskiftning af
infotavle på Havnepladsen og processen for evt. at
give nye muligheder for vareudstillinger mm. i Algade.
Der følges yderligere op ved udsendelse af referat.
8. Nyt fra Entreprenørservice
Orientering om aktuelle opgaver, status på igangværende arbejder mm.

Ad 8. Peter Johansen fortalte, at man hos Entreprenørservice bl.a. er i gang med at forberede julebelysning – hvor der følges op på de gode erfaringer med
f.eks. ny belysning ved Bruuns Hjørne.
Steen Andresen orienterede om ønsker fra lokalrådet
vedrørende opstilling af vandposter i byrummene, ladestationer til elcykler og belysning af det gamle rådhus. Metha Molsted bemærkede her til, at det i tilfælde
af opstilling af vandposter mm., er nødvendigt at være
opmærksom på udseendet i forhold til bymiljøet.
Pia Kimer viderebragte en henvendelse fra en borger,
som mener, at hækkene ved parkeringspladserne på
Svanetorvet har vokset sig for høje. Peter følger op.
Metha Molsted sagde tak for endnu et godt samarbejde
og en god service i forbindelse med at sætte brosten
ned efter keramikfestivalen.
Peter orienterede om, at der nu er udarbejdet et forslag til, hvordan der kan lægges granitbelægning i stedet for græs inde i midten af rundkørslen Norvej/Sorøvej/Næstvedvej. Dette afstedkom en diskussion med
reference til et tidligere møde i bymidtegruppen, hvor
muligheden for at integrere et kunstværk i rundkørslens nye udformning blev drøftet. En central problemstilling er finansieringen af et kunstværk, da der ikke
på nuværende tidspunkt findes midler, som kan anvendes til dette. Det blev besluttet at overveje og undersøge mulighederne igen.

9. Parkering i Algade og ved
Netto/på dagligvaretorvet
Forslag til løsninger på problemerne
med parkering i Algade og ved Netto
på dagligvaretorvet.

Ad 9. Christian Schou Rasmussen fortalte, at der er
udarbejdet et forslag til skiltning, der kan regulere parkeringen i Algade – og at man på tidspunktet for mødet afventer udtalelse fra politiet. I forslaget placeres
skilte ved ”indkørslerne” til Algade, dvs. ved Havnepladsen, Svanetorvet og på Nytorv. Af skiltene vil
fremgå tidspunkter med begrænsninger, som sikrer
kortere tids parkering i butikkernes åbningstid. I første
omgang forsøges med skiltning og observation af effekterne. Hvis ikke der ses tilstrækkelig effekt kan det
tages op, om parkeringen evt. skal begrænses til kun
at være i den ene side af gaden.

10. Bosætningsstrategi
Om arbejdet med bosætningsstrategi
for Slagelse Kommune – med fokus på
Skælskør.

Ad 10. Anna Ingemann Jensen fra udviklingsafdelingen fortalte om den aktuelle revision af bosætningsstrategien, som er bestilt af Økonomiudvalget, og som
forventes afleveret til Byrådet i november. Indtil videre
har aktiviteterne omfattet dataindsamling, herunder

dialog med interessenter. Målet er at blive mere specifik frem for at fokusere på overordnede målgrupper,
som man tidligere har gjort. Den nye strategi kommer
på den måde til at tage afsæt i, hvem borgerne i Slagelse Kommune faktisk er – fordi vi generelt søger at
bosætte os steder, hvor der er nogen, der ligner os
selv. I den forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på, at tilflytning i tilflytterens øjne ikke sker
til ”Slagelse Kommune”, men til et lokalområde. Der er
er allerede fokus på forskellige indsatsområder, f.eks.
ægtefællejob, modtagelse af tilflyttere og digital formidling af lokalområdernes mange muligheder og kvaliteter – men teamet omkring bosætningsstrategien
ønsker, at det skal blive endnu bedre. Derfor inviteres
bl.a. lokalrådene til dialogmøde i nær fremtid – og generelt er alle input velkomne!
Efter Annas oplæg fulgte flere spørgsmål og input til
arbejdet med bosætningsstrategien: Pia Kimer gjorde
opmærksom på, at der i den digitale formidling kan
henvises til hjemmesiden www.skonne-skaelskor.dk,
som indeholder information og links til det lokale erhvervsliv, spisesteder, kulturtilbud, aktiviteter mm.
Steen Olsen spurgte ind til det egentligt ”nye” i revisionen af bosætningsstrategien og opfordrede til, at der
arbejdes med at komme ud og tale direkte med borgerne – i mindst lige så høj grad som at se på statistik.
Anna forklarede, at det nye i høj grad er helhedstænkningen, og at det forsøges at få så mange parametre
med i vidensgrundlaget som muligt. Pia Kimer spurgte
til mulighederne for at følge op på fraflytteres årsager
til at forlade kommunen – et emne, som ifølge Anna er
meget relevant, men som også kræver tekniske løsninger, som kommunen ikke har på nuværende tidspunkt.
Annas præsentation (i print til mødet) er vedlagt referatet som bilag.
11. Orientering fra KIT
Orientering om aktiviteter gennemført
siden sidste møde, kommende/planlagte aktiviteter mm.

Ad 11. Metha Molsted berettede om en god keramikfestival med mange besøgende og god respons fra de
deltagende keramikere. Det er tydeligt, at der bliver
lagt mærke til de mange små og nu også større brosten med udsmykning – et kort over området, hvor de
er placeret, fås hos Bykontoret. Pia Kimer spurgte i
den forbindelse til mulighederne for et sted i byen at
formidle lidt om baggrunden for, at stenene er der –
noget, som der evt. kan arbejdes videre med.
Metha sluttede med at gøre opmærksom på, at Salonen 4xK i Algade nu for alvor er kommet i gang og tilbyder mange forskellige aktiviteter – som bl.a. de
yngre borgere er meget glade for. Pernille fulgte op
med at bemærke, at det er et sted, hvor alle kommer
– og er velkomne.

12. Eventuelt

Ad 12. Pia Kimer gjorde opmærksom på, at der bliver
fulgt op på de to projekter, som studerende fra RUC
arbejdede med tidligere på året – i første omgang
drøftes de på et møde mellem Skælskør Erhvervsforening, lokalrådet og Slagelse Kommune (Plan).

Pia Kimer fortalte også, at der er en ny detailhandelsanalyse på vej, og at erhvervsforeningerne i Slagelse,
Korsør og Skælskør inddrages i processen. Analysen
følges op med en handlingsplan og en detailhandelskonference i 2019.
13. Andet

Ad 13. Steen Andresen gjorde opmærksom på et foredrag om den tidligere folkehøjskole den 1. oktober på
Hotel Postgården.

